
Referat fra styremøte i Bergheim Amfi 24.02.2009 
 
Sted:   Leil.105 (Sverre))       
Tid:   Onsdag 24.02.2009  kl.18:00-20:30 
 
Til stede:  Trond Heimdal Styreleder 
   Sverre Pettersen Styremedlem  
   Tove Tronvold Styremedlem  
   Eva Kinn  Sekretær 
   Terje Hareide  1.varamedlem  
Forfall:  Trond Sedeniussen Nestleder   
 
Møtereferat pr. 21.01.2009 ble godkjent og signert. 
 
Sak 004/2009  Referatsaker 

a) Kloakklekkasjen i 9. etg. Oppbygging av gjenstående leilighet går 
sin gang. Saken avsluttes fra Styret sin side. 

b) Årsmøtet blir avholdt 21/4 kl. 18:00. Aulaen i Strinda videregående 
skole er bestilt. 

 
Sak 005/2009  Befaring i steinbruddet. 

Veidekke AS har påtatt seg å dekke alle utgiftene ifm det ytterligere 
sikringsarbeidet på 2 punkter som Rambøll AS påpekte i sin rapport. 
Sikringsarbeidet som vil bli gjort av Rambøll AS og blir utført til våren. 

   Styret bestiller kontroll av bergveggen, hvert 10. år hos Rambøll AS. 
 
Sak 043/2007  Branninspeksjon 

Det har gjenstått 2 saker ifm brannrapporten som ble utarbeidet nov-07: 
- Bygget vårt er klassifisert som brannkategori 2. Det er derfor ikke 

pålagt med direkte brannvarsling til brannvesenet, fra hver enkelt 
leilighet.  

- Røyklukene i alle trappoppganger er med i NTE sin årlige service 
på brannanlegget. 

Denne saken avsluttes. 
 

Sak 027/2008  Sameiet sin hjemmeside. 
   Arbeidet er i gang. 

Trond H. viste CD med eksempler på oppsett for ny hjemmeside. 
Formen er i tråd med våre retningslinjer og akseptabel med noen 
justeringer, for eksempel et nyhetsvindu på førstesiden. Vi ønsker to-
delt brukertilgang: en åpen beboerside og ellers styrt redigeringstilgang 
for styret.  
Trond H og Eva tar saken videre i forhold til Elevbedriften på 
Katedralskolen. 

 
 
 
 
 
 



Sak 34/2008  Redskapsbod 
Sverre og Trond H. innkalte de beboerne som vi mente ble mest 
"berørt" av den planlagte uteboden. 9 leiligheter ble invitert. 1 av disse 
ringte i forkant og meldte avbud, men stilte seg negativ til våre planer.  
4 beboere, fra 3 leiligheter møtte opp på møtet. Sverre presenterte et 
nytt utkast, hvor boden var forminsket med 1,5 meter mot lavblokken. 
Her vil det i stedet bli litt beplantning som vil skjerme boden noe mot 
lavblokken. Dette ble positivt mottatt fra de fremmøtte. 
Pga denne justeringen, går vi videre med arbeidet og vil legge planen 
frem for Årsmøtet. 
 

Sak 35/2008  Innglassing av altaner 
ARC arkitekter mener at Styret bør lufte til resten av Sameiet om andre 
ønsker forslag til innglassing. De mener at å komme med et forslag på 
hele bygget, basert på en beboer sitt ønske, blir litt unødvendig. 
Styret vurderer videre håndtering av saken. 
 

Sak 002/2009  Gjennomgang av låssystemene på ytterdørene 
Dette arbeidet følges opp nærmere våren. 
 

Sak 003/2009  Sprekker i asfalten i nedkjøringen til p-kjeller 
Asfalten i nedkjøringen til p-kjelleren er sprukket opp.  
Styret vedtok at det skal legges et nytt 3 cm nytt asfaltdekke oppe på 
det dekket som er der pr. i dag. Dette vil forsterke dekket. Men vi vil 
muligens merke litt dårligere effekt av varmekablene. Det nye dekket 
legges ikke helt frem til porten, da vi ikke må minske høyden under 
taket. 
Arbeidet bestilles utført til våren. 

 
Sak 006/2009  Vedlikehold av pulverapparatene 

Alle som har pulverapparat i sin leilighet bør sette disse frem på avtalt 
plass, 10/3. NOHA AS vil da foreta service på apparatene. 
Styret henger opp påminnelse om dette noen dager i forkant. 

 
Sak 007/2009  Årsberetningen 2008 
   Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 008/2009  Regnskapet 2008 
   Regnskapet ble gjennomgått og godkjent. 
 
Neste styremøte: Tirsdag 25.03.2009 kl. 1800 hos Tove, leil. 118.  
 
 
 
___________________ ____________________ ________________________
  

Trond Heimdal  Sverre Pettersen  Terje Hareide 
 
___________________  ___________________  

Tove Tronvold  Eva Kinn    


